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آشــنا کــردن بچهها با مفاهیم ماورایی کار دشــواری اســت .بچههــا از حدود
 3ســالگی بــا نام خدا آشــنا میشــوند اما از آنجایــی که تفکر ابتدایی و رشــد
نیافتــهای دارنــد ،نمیتوانند موضوعاتــی را که ملموس نیســت درک کنند.
آنها در این سن ممکن است بپرسند خدا کجاست؟ خدا چه شکلی است یا
چــه کار میکند؟ در واقــع بچهها تالش میکنند برای آنکه خدا را درک کنند
تصویری ذهنی بسازند .این هنر شما بهعنوان یک والد است که درکی زیبا و
درســت از پروردگار در ذهن فرزندتان بسازید ،چون این درک و تصویر حتی
در بزرگســالی هم در ذهن فرزندتان میمانــد و میتواند مبنای اعتقادات او
را تشکیل دهد.
در ســنین کمتر از  7ســال  ،فرزندتان خدا را منشــأ قدرت میداند و ســعی
میکند خدا را با منابع قدرتی که در محیط اطراف خود میبیند ،مقایسه کند.
بنابرایــن اگر والدین یا مربیان با کودک ،دلســوز و مهربان و صبور رفتار کنند
کودک خدا را (بهعنوان بزرگترین قدرت عالم) با این ویژگیها میشناسد.
مقابل کودک ،خداوند را با صفات مهربان ،بزرگ و توانا و کمک رســان یاد
کنید و صفات منفی را به خدا و تقدیر الهی نسبت ندهید .وقتی اتفاق بدی
میافتد نگویید خدا این طور خواسته؛ بلکه بگویید خدا کمک میکند حلش
کنیــم .وقتی کســی فوت میکند نگویید خدا او را پیــش خودش برده چون با
این کار خدا با خاطرات بد برای کودک تداعی میشــود؛ بلکه بگویید عمر او
تمام شــده .برای کنترل کودک یا تنبیه او نگویید :خدا دیگر دوســتت ندارد.
به جای آن بگویید :اگر این کار را نکنید خدا تو را بیشتر دوست دارد .همچنین
زمانی که از گناهان صحبت میکنید ،نگویید خدا کسی که این کار را میکند
دوست ندارد و عذاب میکند .درک این دوست نداشتن و عذاب کردن برای
کودک زیر  7ســال دشوار اســت؛ بلکه باید بگویید :خدا این کار را (مثالً دروغ
گفتن) را دوست ندارد.
نعمتهای طبیعی و الطاف خدا را برای کودک بازگو کنید و از خدا به خاطر
آن نعمتها تشــکر کنید .مثــاً بگویید :خدایا از اینکه این میوه خوشــمزه را
کودکانه
آفریدی ممنونم .یا خدایا از اینکه حال مادربزرگ خوب شده ممنونم .وقتی
الهام آزاد
اتفاق خوبی میافتد حتماً از خدا تشکر کنید .مثالً بگویید« :خدایا از اینکه به
ما پول کافی دادی تا بتونیم سفر بریم ممنون».
برآورده کردن خواستههای کودک را با لطف خدا پیوند بزنید؛ مثالً وقتی کودک از شما اسکوتر میخواهد ،به او بگویید:
«بگــو خدایا به من یک اســکوتر بــده .خدا صدایت را میشــنود و آرزویت را برآورده میکند ».و بعــد از آنکه برای کودک
اسکوتر خریدید بگویید :این هدیه خدا به توست و آرزویت را برآورده کرده.

چگونه خدا را به
فرزندمان معرفی کنیم؟

حفــظ انــرژی در محــل کار و برای ادامه دادن کار مســأله مهمی اســت .نداشــتن
انرژی یا کم شــدن آن بین کارها و در طول روز باعث میشــود از وظایفتان شانه
خالــی کنید و با موکــول کردن کارها بهروزهــای بعد از کار عقــب بمانید .بازدهی
کمتــر ،ناتمــام ماندن پروژهها و البته نارضایتی مدیران از کار شــما نتیجه روندی
است که خواندید.
اگــر یکدفعــه احســاس کردید انرژیتــان کم یا تمام شــده نیازی نیســت کارهای
عجیــب و غریبــی انجــام دهید تا دوباره بتوانیــد با تمام تــوان کارهایتان را انجام
دهید .چند راهکار ســاده برای بازگردادن انرژی حســابی کافی است .راهکارهایی
که بسرعت هم جواب میدهند:
واقعیــت ایــن اســت که بخشــی از ایــن از دســت دادن انــرژی به جســمتان بازمیگردد .یعنی نحوه نشســتن و مدت طوالنی نشستن باعث میشود مثل اوایل
روز و آنطور که دوست دارید سرحال نباشید و با تمام توان کار نکنید .برای اینکه
خودتان را از شــر این حالت خالص کنید برای یک دقیقه بلند شــوید و در حالت
ایســتاده عضالتتان را بکشــید .مــی توانید این یک دقیقه را چنــد قدم در محل
کار راه بروید .وقتی بعد از این مدت به پشــت میز بازمی گردید متوجه میشــوید
چقدر حس و حالتان عوض شده است.
 یــک راه دیگــر هم دارید .راهی کــه حتماً از آن اســتقبال میکنید؛ چت کردن بایکــی از دوســتان .ایــن کار به شــما انرژی تــازهای میدهد و ذهنتان را از مســائل
احتماالً یکنواخت و کســلکننده کاری دور میکند .همین باعث میشــود بتوانید
سطح انرژیتان را به حالت عادی بازگردانید .البته نه یک چت طوالنی که از آن
طرف مانع انجام کارتان شــود .چند دقیقه کوتاه کافی اســت .حسابش دستتان
باشد.
همیشه فکر کردن به بخشهای دوست داشتنی زندگی حال و هوا و روحیهمانرا عــوض میکنــد .برای اینکه از این امکان اســتفاده کنید میتوانید یک دقیقه به
برنامــه تفریــح تعطیالتتــان فکر کنیــد .مثالً روی کاغذ بنویســید قرار اســت چه
کارهایی انجام دهید ،چه کســی را ببینید ،کجا بروید و ...بعد این نوشــته را جایی
قرار دهید که مدام چشــمتان به آن میخورد .این کار باعث میشــود انگیزهتان
بیشتر شود و به دنبالش انرژی بیشتری پیدا کنید و از خمودگی نجات پیدا کنید.
موفقیت
بارهــا در همیــن بخش برایتــان گفتهایم که کارهای عقب افتــاده چقدر از ذهنیگانه خدامی
شــما را میگیرنــد و باعث میشــوند انرژیتان کم شــود .حاال اگر بیانرژی شــده
ایــد یکــی دو دقیقــه بــه این کارهــای روی هم جمع شــده برســید .حتــی کارهای
ســادهای مثــل یک تماس تلفنی ،چک کردن چیزی در اینترنت ،پاســخ دادن به یک ایمیــل ،پرداخت قبض و ...با این کار کمی
از دغدغههای ذهنیتان کم میشــود و دوباره انرژیتان به ســطح عادی که به آن برای ادامه کارتان و انجام دادن آن نیازمندید
بازمی گردد.

راههایی برای
بازگرداندن انرژیمان
در محل کار
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اولویت با کدام است؟

هر فردی میتواند یک
ازدواج موفــق و شــاد
همسرانه
داشــته باشــد به شرط
معصومه اسکندری
آنکــه بتوانــد بــه یکــی
از مهمتریــن اصــول آن یعنی اصــل «اولویت»،
مسلط شود.
همــه مــا انســانها بهصــورت بالقــوه میتوانیم
خوشبخت و ســعادتمند باشــیم ،در صورتی که
خودمــان بخواهیــم و آن را بــرای خودمــان رقم
بزنیــم ،وقتی فردی بالغ میشــود و از جنبههای
مختلــف ،بلــوغ کافــی بــرای ورود بــه ازدواج را
پیــدا میکند ،از پدر و مادر خــود فاصله میگیرد
و فــردی را بهعنــوان همســر وارد زندگــی خــود
میکند .دقیقاً از همان لحظه ،اولویتها متفاوت
میشــوند؛ یعنی اگــر تا قبل از ایــن اولویت پدر و
مــادرش بودنــد بعــد از پیونــد عاطفــی و رابطه
ازدواج ،اولویت فرد همسرش است .البته تغییر
اولویتبنــدی به معنای بیاحترامی و بدرفتاری
با پدر و مادر نیست.
قبــل از ازدواج ،پــدر و مــادر نزدیکتریــن افــراد
به شــما هســتند ،آنها مهمترین و اولین اولویت
زندگی شما هســتند اما ازدواج اولویتهای شما
را تغییــر میدهــد .بــا والدینتــان نــه بدرفتاری
کنید و نــه برای آنها چیزی از احترام و رســیدگی
کــم بگذاریــد ،اما بایــد بدانید اولویت شــما حاال
همســرتان اســت و تنها در این صورت اســت که
خوشبختی را برای خودتان رقم میزنید .درباره
زوجها پژوهشی انجام دادهاند که نتیجهاش تلخ،
امــا واقعی اســت؛ زوجیــن در اوایل ازدواجشــان
خوشــحالتر هســتند و دلیلش هم این است که
اوایل ازدواج هیچ چیز اولویت همسر را زیر سؤال
نمیبــرد .امــا برای مثــال وقتــی بچهها بــه دنیا
میآیند ،رضایت از زندگی زناشــویی بشدت کم
میشود .مشکل از بچهها نیست ،اما بعد از تولد
بچه ،مرد بیشــتر توجهش را به کارش میدهد و
زن بیشتر به بچهها توجه میکند.
اولویــت بــودن ازدواج و همســر از بیــن مــیرود
و وقتــی بچههــا بــه نوجوانــی میرســند ،ایــن
فاصلــه بیــن زوجین بیشــتر هم میشــود؛ چون
بچههــا در ایــن ســنین بــه یــک همــراه و کمــک
بیشــتر نیــاز پیــدا میکننــد ،از نظــر اجتماعــی
فعالتــر هســتند و بــه توجــه و پــول زیــادی نیاز
دارند.
بــه همیــن دلیــل فشــار روی والدیــن زیادتــر
میشــود و دیگــر نمیتواننــد مثــل قبــل باهــم
دوتایــی وقت بگذراننــد و معمــوالً وقتی بچهها
خانــه را تــرک میکنند دوباره رضایت زناشــویی
کمــی باالتر میرود ،اما نه بــه اندازهای که قبل از
تولــد بچههــا بود .متأســفانه ،مــا ازدواج را آنقدر
موضــوع بیاهمیتــی میدانیم که بعــد از مدت
کوتاهــی آن را رهــا میکنیــم ،امــا توقــع داریــم
زیباتر و شــادابتر شود .این خیلی مسخره است
کــه اوایــل ازدواج ،رابطــه بهتر از زمانی باشــد که
زوجیــن شــناخت بیشــتر و کاملتــری از یکدیگر
پیدا کردهاند.
معمــوالً در هــر زمینــهای از زندگی ،کســانی که
تجربه بیشــتری دارند موفقیتشــان هم بیشتر
اســت ،اما در مورد ازدواج قضیه متفاوت است
و متأســفانه ما با وجود تجربه و شــناخت بیشتر
از همســرمان رابطه بیکیفیتتر و پژمرده تری
را تجربــه میکنیــم .اگــر ازدواج را طبــق اصــول
صحیح آن پیش ببرید و اگر رابطه با همسرتان
و توجــه بــه او و نیازهایــش را جــدی بگیریــد،
اولیــن ســال ازدواج برایتان بهتریــن و خاطره
انگیزتریــن ســال نیســت بلکه هــر ســال بهتر و
شادتر خواهید بود.

